Veel waardering voor werk van Benteloërs

Gemeenteraad positief over Structuurvisie Bentelo
De Structuurvisie Bentelo is vastgesteld door de gemeenteraad op 12 mei jl. Deze visie geeft de kaders
aan voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in Bentelo. De visie is – bij wijze van proef opgesteld door de bewoners zelf, aangevoerd door de Dorpsraad Bentelo met ondersteuning van bureau
Rho uit Deventer. De gemeenteraad sprak complimenten uit voor de bewoners en de dorpsraad, en het
werk dat zij hebben verricht om tot deze visie te komen.
De Dorpsraad Bentelo is blij met het positieve besluit van de gemeenteraad!
Concrete projecten
De Structuurvisie bevat een flink aantal plannen, die nu concreet gemaakt kunnen worden. Tijdens de
laatste informatie bijeenkomst in ‘De Pol’ hebben alle aanwezige Benteloërs de mogelijkheid gehad de
aangedragen projecten te prioriteren.
Hieronder staan de 11 projecten op basis van volgorde prioritering weergegeven: project 1 heeft de meeste
stemmen gekregen en project 11 de minste.
1. Upgraden kerk en omgeving tot trekpleister voor Bentelo ‘Welkom in Bentelo’ (onderzoek naar
maatschappelijk vastgoed is in afrondende fase)
2. Verbeteren (verkeers)veiligheid (o.a. kruising Kieftenweg – Bentelosestraat en terug brengen
snelheid in bebouwde kom)
3. Ontwikkelen nieuwbouwwoningen dorp
4. Mogelijkheden wonen voor ouderen in het buitengebied
5. Creëren van kindvriendelijke en veilige speelvoorzieningen (waaronder speelbos)
6. Het verbeteren aantrekkelijkheid van de WOZOCO in het dorp
7. Aanleg wandelroutes omgeving Bentelo
8. Uitbereiding van kleinschalig bedrijventerrein voor plaatselijke ondernemers
9. Ontwikkelen locatie voor ZZP’ers
10. Ontsluiting van het dorp
11. Stoepenplan
Het komende jaar wil de Dorpsraad aan de slag met de projecten 1, 2, 3 en 5. Dit in overleg met de
betrokken stakeholders en de gemeente. Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de kruising
Kieftenweg met de Bentelosestraat en het aanleggen van een speelbos zijn projecten die door de
Dorpsraad met behulp van bewoners en vrijwilligers concreet opgepakt gaan worden. Voor deze projecten
ziet de Dorpsraad zich ook als initiatiefnemer. Het upgraden van de kerk en de omgeving tot trekpleister
voor Bentelo en het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen zijn minder concreet. Bij het uitvoeren van deze
projecten zijn meer stakeholders betrokken en zijn er veel verschillende (grote) belangen, wensen en
mogelijkheden. Het uitvoeren van deze projecten kost meer voorbereidingstijd. Bij de verdere uitwerking
van deze projecten ziet de Dorpsraad zich als één van de stakeholders. Het initiatief voor de werkelijke
uitvoering ligt bij een aparte werkgroep of organisatie.
Met de gemeente is afgesproken jaarlijks bij elkaar te komen om de stand van zaken door te nemen en te
checken of de structuurvisie nog actueel is. De Dorpsraad hoopt op deze manier ervoor te zorgen dat de
genoemde projecten ook werkelijk worden opgepakt en niet dat de visie in de kast beland.
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